
 

 

 

 

 

Sessão Ordinária da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 03 de 

dezembro de 2018. 

Foi realizada na segunda-feira, 03 de dezembro, mais uma Sessão Ordinária da Câmara 

de Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras no ano de 2018. Estavam presentes 

os vereadores (as): Ailton Costa, Alessandra Alvarenga, Catré, Cobra, Darleia Oliveira, 

Emerson Cardoso, Emir da Cerâmica, Irmão Leonardo, Júlio da Foto Layser, Maurício 

Dião e Nonato da Papelaria. 

Foi votado o Projeto de lei N° 009/2018, que estima a receita e fixa a despesa do 

orçamento para o exercício de 2019 para o município de São Raimundo das 

Mangabeiras. O projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. O 

orçamento para 2019 no município é de R$ 73.000.000,00 (setenta e três milhões de 

reais).  

Confira, abaixo, resumos das falas dos vereadores e demais participantes da sessão. 

Vereador Irmão Leonardo (PSL) 

O presidente da Câmara, vereador Leonardo de Sousa Santos – Irmão Leonardo – abriu 

os trabalhos pedindo que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior. 

Grande Expediente 

Júlio da Foto Layser (PCdoB)  

O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – registrou que no dia 30 de 

novembro, sexta-feira, esteve em São Luís, juntamente com os vereadores Irmão 

Leonardo e Emir, participando de uma Sessão Solene da Assembleia Legislativa do 

Maranhão que  deu uma comenda ao Ministro Raimundo Carreiro, Presidente do 

Tribunal de Contas da União (TCU). A medalha Manoel Beckman é a maior comenda da 

Assembleia Legislativa do Maranhão. Disse que o pedido da comenda foi feito pelo 

Deputado Max Barros. 

Júlio da Foto Layser disse que havia se comprometido com a Vereadora Darleia  quanto 

a buscar resposta de um requerimento da mesma sobre um bueiro na região do Santo 

Antônio. Disse que conversou com o prefeito e que recebeu a informação de que o 

bueiro está sendo providenciado. Disse que também cobrou do prefeito sobre a questão 



da necessidade da melhoria dos bueiros da estrada da Onça. Disse que o prefeito se 

comprometeu de que na próxima semana deverá ser providenciada melhorias na Estada 

da Onça. 

Irmão Leonardo manifestou parabéns ao Ministro Raimundo Carreiro, um 

mangabeirense, pela comenda que recebeu da Assembleia Legislativa do Maranhão, a 

medalha Manoel Beckman.  Registrou a presença do cientista político Murilo Carvalho, 

que é filho de mangabeirenses, sendo neto do ex-vice-prefeito Zé de Adão, e que reside 

em Brasília.  

Darleia Oliveira (PP) 

A Vereadora Darleia de Oliveira Pereira – Darleia Oliveira – agradeceu a presença do 

cientista político Murilo Carvalho. Disse que apresentará projeto de lei na próxima 

sessão pedindo título de cidadão mangabeirense ao Murilo Carvalho. 

Ordem do Dia 

Projeto de Lei N° 009/2018, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento para o 

exercício de 2019 para o município de São Raimundo das Mangabeiras. 

Emir da Cerâmica (PDT) 

O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – disse que o orçamento diz 

respeito ao dia a dia das questões econômicas do município. Disse que essa matéria está 

alicerçada em diversas leis. Disse que o parecer e o relatório da comissão de finanças e 

orçamento deve ser elaborado com cuidado. Disse que a lei de responsabilidade fiscal 

prevê a necessidade de audiências públicas para a discussão o orçamento. Disse que, de 

acordo com entendimentos dos tribunais de conta, os orçamentos passam a ser mais 

imperativos. Disse que alguns municípios têm todas as leis publicadas, assim como os 

pareceres da comissões, e que isso ainda não ocorre no município. Solicitou que os 

documentos das tramitações dos projetos de leis, incluindo os pareceres das comissões, 

passem a ser publicados no site da câmara. 

Emerson Cardoso (PCdoB) 

O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – disse concordar com a 

solicitação do vereador Emir sobre as publicações no site da Câmara e pediu que todos 

os documentos relativos às ações parlamentares de cada vereador também sejam 

disponibilizados no site da câmara, como projetos de leis, requerimentos e indicações. 

Disse que os vereadores realizam diversas cobranças durante as sessões e que isso deve 

ser tornado público, pois é necessário haver provas das atividades de cada vereador. 

Emir da Cerâmica fez leitura da emenda modificativa ao orçamento Nº 01, que trata da 

alteração o art. 4º da lei, sobre o limite de créditos orçamentários, fixando-os em 50%.  

O projeto de lei previa créditos orçamentários de 100%.  A emenda foi aprovada por 

unanimidade.  



Irmão Leonardo disse que é publicado resumo com as falas de todas as sessões no site 

da Câmara. Disse que conheceu o sistema do Interlegis, um órgão do senado que auxilia 

as câmaras, que pode ajudar a Câmara a ter as atividades publicadas online. Disse que 

vai buscar formas de fazer com que as atividades passem a ser colocadas online de forma 

mais ampla. 

Emir da Cerâmica fez leitura da  emenda modificativa ao orçamento N° 02, que trata da 

alteração do projeto de lei para que haja maior disponibilidade de recursos para a 

melhoria de estradas e pontes. A emenda aumenta em R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais) a quantidade de recursos disponíveis para a melhoria de estradas e pontes, 

passando tais ações a ter previsão orçamentária de cerca R$ 542.000,00 (quinhentos e 

quarenta e dois mil reais). Disse que o valor de 200.000,00 (duzentos mil reais) foi 

retirado da previsão orçamentária para a compra de máquinas, uma vez que a aquisição 

de máquinas novas tornou-se um desastre, pois o maquinário fica sucateado e não 

atende aos objetivos. Disse que o valor para a compra de máquinas ficou fixado em cerca 

de R$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais). A emenda foi aprovada por 

unanimidade. 

Emerson Cardoso disse que entre compra de máquinas e veículos e recuperação de 

pontes e estradas, a necessidade de melhoria de pontes e estradas é maior. 

Cobra (PSB) 

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que essa discussão das emendas ao 

orçamento é muito importante.  Disse concordar com o vereador Emerson quanto à a 

necessidade de pontes e estradas ser mais importante do que a  compra de máquinas e 

veículos. Disse que esteve na estrada que dá acesso à Onça e Aroeira e viu a situação 

precária de um bueiro. Disse que as emendas destinam recursos para áreas mais 

essenciais e parabenizou a comissão de finanças e orçamento pelo trabalho realizado 

quanto à análise do orçamento.  

Emir da Cerâmica fez leitura do relatório da comissão de finanças e orçamento sobre o 

projeto de lei orçamentária para o exercício de 2019, bem como do parecer e do voto 

do relator da comissão de finanças e orçamento, favoráveis à aprovação do projeto de 

lei, por entender que o projeto está de acordo com os fundamentos legais e 

constitucionais. 

Emir da Cerâmica fez leitura do parecer e do voto da comissão de finanças e orçamento, 

favoráveis à aprovação do projeto de lei. O parecer foi aprovado por unanimidade. 

Emerson Cardoso disse que é um orçamento rico, de R$ 73.000,00 para serem gastos 

em um ano, e que os vereadores estão para fiscalizarem a aplicação desses recursos. 

Disse que os vereadores estão fazendo a sua parte. Disse que esses recursos são para 

serem usados em prol da população de São Raimundo das Mangabeiras. 

Votação do Projeto de Lei N° 009/2018: 



Ailton Gomes Costa-Sim; Alessandra Gomes Alvarenga Freire-Sim; Ariosvaldo Costa 

Botelho (Catré)-Sim; Darleia de Oliveira Pereira-Sim; Emerson Carvalho Cardoso-Sim; 

Emir Ferreira de Alencar-Sim; Júlio Cesar Alves Costa-Sim; Luís Gomes Costa (Cobra)-

Sim; Mauricio Pinto de Souza-Sim; Raimundo Nonato Pereira de Morais-Sim. 

O projeto foi aprovado com 10 votos. 

Considerações Finais 

Irmão Leonardo informou que a próxima sessão será destinada à eleição da mesa 

diretora da câmara para o biênio 2019-2020. 

Irmão Leonardo agradeceu a presença de todos os vereadores e do público e não 

havendo mais nada a tratar declarou encerrada a sessão. 

As sessões Ordinárias da Câmara Municipal de São Raimundo das Mangabeiras são 
realizadas às segundas-feiras, a partir das 19 horas, e são abertas ao público.  

Às quartas-feiras, é feita a transmissão de resumo das sessões pela Rádio Comunitária 
FM Rio Neves, a partir das 10:30 horas. A rádio transmite na frequência 87,9 MHz, 
podendo ser ouvida também pela internet em www.fmrioneves.com.br  

http://www.fmrioneves.com.br/

